JEKERKLASSIEK 2018: een geslaagde editie.

Op zondag 24 juni vond alweer de vierde editie van JekerKlassiek plaats. Op 9 verrassende en
spannende locaties in het Jekerkwartier in Maastricht gaven ook dit jaar weer diverse ensembles
van philharmonie zuidnederland mini-concerten. De opening van deze editie bestond uit een coproductie van philharmonie zuidnederland en Toneelgroep Maastricht: Wouter Bergenhuizen,
pianist van de philharmonie zuidnederland en acteur Stijn Vervoort, verbonden aan Toneelgroep
Maastricht, brachten samen de componist Schubert tot leven.
De variatie aan ensembles gaf in 2018 het programma opnieuw een bijzondere kleur: van een intiem
huiskamerconcert door een duo op hobo & harp in het atelier van Pauline, ontwerpster van
exclusieve hoeden, aan de Cortenstraat tot het Blazersensemble Zuiderwind die in de tuin aan het
Lange Grachtje de bezoekers verrasten met een compositie van de Maastrichtse componist Jean
Lambrechts. Net als in 2017 was er ook in 2018 weer een bijzonder kinderconcert in de Lutherse
kerk: de Limburgse kinderkoorschool KOKOZ gaf er twee spetterde uitvoeringen van “we bouwen
een stad” gebaseerd op composities van de componist Paul Hyndemith.
Voorzitter Robin Berben van de Stichting Jekerklassiek: “We zijn blij dat ook in 2018 JekerKlassiek
haar reputatie van een laagdrempelig, maar kwalitatief hoogwaardig, gratis festival voor klassieke
muziek opnieuw waar heeft kunnen maken”.
Als bewijs hiervan genoten meer dan 2.000 bezoekers van alle leeftijden van een middag (gratis)
klassieke muziek. Dit alles onder een stralende zon want traditiegetrouw speelden de uitvoeringen
zich zowel binnen als buiten af. De opzet, waarbij aan de hand van klassieke muziek het
Jekerkwartier zijn diversiteit en verankering met de stad toont, bewees voor de vierde keer een
gouden combinatie te zijn.
De afsluiting van editie 2018 was een unieke uitvoering van Lou Harrison’s ‘Concerto for violin with
percussion orchestra’ in de open lucht door concertmeester Lei Wang samen met de slagwerkers
van de philharmonie zuidnederland.
JekerKlassiek Maastricht 2018 is tot stand gekomen in samenwerking met Café Sjiek, Café Forum,
Galerie Hotel Dis, Vioolbouwer Rijsemus, Baccara Bloemen en Meer, Atelier Pauline, Tuin Lange
Grachtje, Lutherse kerk, philharmonie zuidnederland en de Stichting Maastrichtse Componisten. De
organisatie is in handen van Stichting JekerKlassiek.
In 2019 zal het JekerKlassiek Festival op zondag 9 juni plaatsvinden.

